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Hoofdstuk 1: Inleiding / PostDoc-VO 2021 

1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 
PostDoc-VO maakt het mogelijk voor docenten om lesgeven te combineren met postdoconderzoek in hun 
directe onderwijsomgeving. Het programma richt zich op gepromoveerde docenten in het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die onderzoek willen doen gerelateerd aan het bèta- en/of 
techniekcurriculum.  
 
De subsidie voor PostDoc-VO is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschapp (OCW) 
en wordt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitgezet. Het NRO coördineert en 
financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk 
van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Het NRO is 
onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  
 
Het NRO werkt in deze subsidieronde samen met de initiatiefnemers van het PostDoc-VO-programma van het 
Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Het Freudenthal Instituut biedt de laureaten in dit 
programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen begeleider.   
 
In deze call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde PostDoc-VO 
2021. U vindt hierin achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de 
richtlijnen voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en en de beoordelingsprocedure (hoofdstuk 4). Deze 
informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. 

1.2 Beschikbaar budget 
Het beschikbare subsidiebudget voor de subsidieronde PostDocs-VO 2021 bedraagt 747.600 euro.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  
De deadline voor het indienen van aanvragen is 23 februari 2021, om 14:00:00 CE(S)T. 
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Hoofdstuk 2: Doel / PostDoc-VO 2021 

2 Doel 
PostDoc-VO beoogt, samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-
Bèta en PromoDocs, het aantal leraren dat onderzoek doet te verhogen. Het PostDoc-VO-programma richt 
zich specifiek op gepromoveerde docenten in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar 
beroepsonderwijs die onderzoek willen doen gerelateerd aan het bèta- en/of techniekcurriculum. 

 
PostDoc-VO heeft als doel de verbinding tussen het onderwijs en de wetenschap te versterken door docenten 
praktijkrelevant onderzoek te laten doen gedurende twee dagen in de week. Het onderwerp van een 
PostDoc-VO-onderzoek dient relevant te zijn voor de directe schoolomgeving van de laureaat en ook actief 
door de onderwijsinstelling te worden onderschreven. Het is daarom van belang dat de postdoc-docent 
onderzoek doet naar een onderwerp dat speelt in zijn of haar onderwijspraktijk, en dat de onderwijsinstelling 
graag aan de slag wil gaan met de resultaten van het onderzoek van de PostDoc-VO-laureaat.  Hierdoor draagt 
het programma bij aan evidence-informed werken in het vo en mbo en aan praktijkrelevant (vakdidactisch) 
onderzoek naar het bèta- en techniekcurriculum. 
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Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / PostDoc-VO 2021 

3 Richtlijnen voor aanvragers 
 

3.1 Wie kan aanvragen 
 
U kunt aanvragen als u ten ti jde van de deadline van de aanvraag: 

− Met een vaste aanstelling als docent werkzaam bent op een door de Nederlandse overheid 
bekostigde onderwijsinstelling in het vo of mbo; 

− In het bezit bent van een onderwijsbevoegdheid voor het vo of mbo; 
− Minimaal voor de helft van uw dienstverband belast bent met lesgebonden taken (hieronder 

beschreven);  
− Reeds gepromoveerd bent;  
− Een verklaring van uw werkgever heeft waarin uw aanvraag wordt gesteund; 
− En een verklaring heeft van een beoogd begeleider die verbonden is aan EUR, RUG, RUN, TUD, TUE, 

OU, UL, UM, UT, UU, UVA, UvH, UvT, VU, WUR, PThU, TUA, TU, Nyenrode of Naturalis.  
 
Onder ‘lesgebonden taken’ wordt verstaan: het daadwerkelijk voor de klas staan en de daarbij behorende 
taken, namelijk het voorbereiden van de les, overleg gerelateerd aan het lesgeven, corrigeerwerk, het 
begeleiden van stages en/of opdrachten. Voor docenten met een onderzoekstaak (onderzoekstijd 
gefinancierd door de eigen instelling dan wel een andere instantie) geldt dat de onderzoekstijd in z’n geheel 
niet beschouwd wordt als lesgebonden. Het NRO kan naar aanleiding van de gegevens uit de aanvraag nadere 
informatie over het dienstverband opvragen. Een kandidaat dient ten minste 0,2 fte aan lesgebonden taken 
te behouden gedurende de looptijd van het onderzoek. 
 
Kandidaten hoeven niet per se in een bèta- of techniekdiscipline te zijn gepromoveerd. Zij mogen ook in een 
andere (voor het voorgestelde onderzoek relevante) discipline gepromoveerd zijn. Er worden ook geen eisen 
gesteld aan hoe lang geleden een promotie van een kandidaat heeft plaatsgevonden. Van kandidaten wordt 
wel verwacht dat zij in hun motivatie voor het onderzoek blijk geven van een wetenschappelijke attititude. 
 
 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 
Docenten vragen voor twee of drie jaar een vervangingssubsidie aan van 0,4 fte om gedurende die periode 
postdoconderzoek te doen. De werkgever van de laureaat ontvangt de middelen om de docent voor twee of 
drie jaar lang te vervangen en vrij te stellen ten behoeve van het postdoconderzoek. 
 
Hierbij gelden de volgende standaardbedragen, gebaseerd op de gemiddelde loonkosten voor 0,4 fte:  

− voor docenten in het voortgezet onderwijs: 31.200 euro per jaar;  
− voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs: 32.000 euro per jaar.  

 
Daarnaast omvat de beurs materieel budget van in totaal maximaal 2.000 euro per jaar. Dit bedrag kan 
ingezet worden voor cursussen, congresbezoek en het aanschaffen van benodigde literatuur of andere direct 
aan het onderzoek gerelateerde kosten. Het NRO draagt het materieel budget af aan de faculteit waar de 
begeleider van kandidaat aan verbonden is. De laureaat consulteert zijn of haar begeleider omtrent de keuzes 
voor de inzet van het materieel budget.  
 
De bovenstaande opzet resulteert in de volgende lijst met subsidiemogelijkheden die aangevraagd kunnen 
worden binnen deze call for proposals. 
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Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / PostDoc-VO 2021 

Sector Projectduur Som personeel 
budget 

Som materieel 
budget 

Totaal budget 
project 

vo-docent 2 jaar 62.400 euro 4.000 euro 66.400 euro 

 3 jaar 93.600 euro 6.000 euro 99.600 euro 

mbo-docent 2 jaar 64.000 euro 4.000 euro 68.000 euro 

 3 jaar 96.000 euro 6.000 euro 102.000 euro 

 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 23 februari 2021, om 14:00:00 CE(S)T. 
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten 
minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen 
die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
 
Kandidaten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen, worden vriendelijk verzocht om deze intentie voor 
19 januari 2021, om 14:00:00 CE(S)T kenbaar te maken aan het NRO. Zij kunnen dit doen door een mail te 
sturen naar opro@nro.nl waarin zij aangeven dat zij voornemens zijn om een aanvraag in te dienen. 
Kandidaten hoeven hierbij nog geen onderwerp of beoogd begeleider aan te geven. Het doen van de 
intentieverklaring is echter niet verplicht. 
 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 
− Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van NWO 

(onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument). 
− Vul het aanvraagformulier in.  
− Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 
Na het uploaden vult u de in ISAAC de gevraagde gegevens in. 

 
Het aanvraagformulier bevat onder andere:  
− een duidelijke beschrijving van de probleemstelling en het plan van aanpak van het voorgestelde 

onderzoek; 
− een curriculum vitae (CV) van de aanvrager; 
− een verklaring van de beoogd begeleider; 
− een verklaring van de werkgever. 
 
Deze call for proposals is het uitgangspunt bij het opstellen van uw aanvraag.  
 
U kunt uw aanvraag in het Nederlands of in het Engels opstellen.  
 
U bent verplicht om in het aanvraagformulier een of meerdere disciplinecode(s) in te vullen die van 
toepassing is of zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor alleen gebruikmaken van de NWO-
disciplinecodes, te vinden via www.nwo.nl/disciplinecodes. U moet deze informatie ook in ISAAC invullen 
voor u de aanvraag indient. Dit doet u in het tabblad ‘Algemeen’ bij ‘Disciplines’. 
Zowel in het aanvraagformulier als in ISAAC neemt u in ieder geval de disciplinecode voor 
‘Onderwijswetenschappen’ (41.90.00) op. U zet in rangorde van boven naar onder de belangrijkste 
(sub)disciplines.  
 

mailto:opro@nro.nl
http://www.nwo.nl/disciplinecodes
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3.5 Subsidievoorwaarden 

Algemeen  
 
De NWO-subsidieregeling 2017  is van toepassing op alle aanvragen. 
 
De beurzen gaan per 1 september 2021 in. Bij uitzondering kan aan laureaat aanvragen om de beurs uiterlijk 
per 1 september 2022 te starten. Het NRO zal een jaar na de start van het project door middel van een 
voortgangsrapportage monitoren of de voortgang van het onderzoeksproject nog zodanig is dat zowel de 
laureaat als de begeleider verwachten dat het mogelijk is om binnen de overgebleven tijdspanne het 
voorgestelde project af te ronden.  
 
Voor de start van het project dient u een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF) 
via ISAAC aan te leveren. U kunt dit formulier downloaden via www.nro.nl/projectbeheer.  
 
Een laureaat dient ten minste 0,2 fte aan lesgebonden taken te behouden gedurende de looptijd van het 
onderzoek.  
 
Een laureaat dient deel te nemen aan het programma van cohort- en begeidingsactiviteiten dat door het 
Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht wordt aangeboden in aanvulling op de begeleiding van de 
eigen begeleider. 
 
Overeenkomstig de doelstellingen van het programma, spoort het NRO docenten aan om na het afronden van 
de beurs nog minimaal twee jaar werkzaam te bli jven aan een door de Nederlandse overheid bekostigde 
onderwijsinstelling. 
 

K e n n i s ben u t ti n g  

Voor het NRO is het van belang dat de gegenereerde kennis voortkomend uit door het NRO gefinancierd 
onderzoek ook zijn weg vindt naar de maatschappij. Om de potentie voor maatschappelijke impact van het 
onderzoek te vergroten is aantoonbare betrokkenheid nodig van belangrijke gebruikers vanaf het begin van 
het onderzoek tot en met afronding van het project.  

Gedurende de uitvoering van het onderzoek vraagt het NRO laureaten te reflecteren op de impact van het 
onderzoek en na te denken op welke manier informatie uit het onderzoek benut, verspreid en geborgd kan 
worden onder eindgebruikers en andere belanghebbenden. Dit komt terug in het monitoren van de 
voortgang van het onderzoek. 

B i j een ko mst en  

Het NRO belegt regelmatig bijeenkomsten waar onderzoeken die zijn toegewezen gepresenteerd worden. 
Daarmee beoogt het NRO, conform zijn missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van het 
onderwijs. Het NRO kan laureaten uitnodigen om aan de bijeenkomsten deel te nemen. 
 

T u s s en t i j ds e wi j z i gi n g en  mel d en  

U bent als aanvrager verplicht om het onmiddellijk te melden als er wijzigingen zijn in de planning of 
uitvoering van het onderzoek. In die melding geeft u het NRO een beargumenteerde motivatie voor de 
wijzigingen.  
 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
http://www.nro.nl/projectbeheer
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Voor budgetverschuivingen geldt dat u een verschuiving tussen personele en materiële kosten en een 
verschuiving binnen personele kosten altijd moet voorleggen aan het NRO. Een verschuiving binnen het 
materieel budget hoeft u alleen voor te leggen als: 
− de verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde opbrengsten van het onderzoek;  
− de verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget. 

E i n d ve r sl ag  

Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient u een eindverslag in via ISAAC. 
 
Daarnaast registreert u afzonderlijk in ISAAC alle tot dan toe in het project geraliseerde output. Als de NRO 
Programmaraad het eindverslag heeft goedgekeurd, sluit het NRO de subsidieperiode af en stelt de 
definitieve subsidie vast. 

Ethische aspecten   
Een aanvrager is verantwoordelijk voor het nagaan of zijn/haar onderzoeksvoorstel ethische vragen op kan 
roepen en voor het ti jdig verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de juiste ethische commissie, indien 
nodig en aanwezig. Dit kan de aanvrager doen na toewijzing van de aanvraag.  
 
Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de verklaring van de juiste ethische 
commissie wordt verkregen, indien nodig en aanwezig. Een onderzoeksproject kan pas starten als het NRO 
(indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring ontvangen heeft. Het NRO verwacht dat 
onderzoekers rekening houden met het ti jdpad van de beoordelingsprocedure en de ti jd die nodig is voor de 
toetsing door een ethische commissie. Voor complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken, 
behoudt het NRO zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen. 

Wetenschappelijke integriteit   
Het onderzoek dat het NRO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in 
overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen 
zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van 
de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van 
voornoemde normen bij een door het NRO gefinancierd onderzoek, dient de aanvrager het NRO hiervan 
onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan het NRO te 
overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke 
integriteit vindt u op de website: www.nwo.nl/integriteit. 

Open Access 
Als ondertekenaar van de Berlin Declaration on Open Access to Knowlegde in the Sciences and Humanities 
(2003) zet NWO zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt 
vrij toegankelijk te maken via internet (open access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de 
Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek open access te maken. Alle 
wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit 
deze call for proposals dienen daarom onmiddellijk (op het moment van publicatie) open access beschikbaar 
te zijn. NWO accepteert daarbij verschillende routes:  

− publicatie in een open access ti jdschrift, 
− deponeren van een versie van het artikel in een repository of 
− publicatie in een hybride ti jdschrift waarover de VSNU overeenkomsten heeft gemaakt met 

uitgevers. Zie daarover www.openaccess.nl.  
 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.openaccess.nl/
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Eventuele kosten voor publiceren in open access ti jdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting. 
NWO vergoedt geen kosten voor publicaties in hybride ti jdschriften. Deze voorwaarden geldt voor alle 
vormen van wetenschappelijke publicaties voortkomend uit deze call for proposals. Ook wetenschappelijke 
monografieën, edited volumes, proceedings en hoofdstukken. Voor een nadere toelichting op het open access 
beleid van NWO zie: www.nwo.nl/openscience.  
 

Datamanagement  
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en 
gefalsifieerd. In het digitale ti jdperk betekent dit dat behalve publicaties ook onderzoeksdata zo veel mogelijk 
vrij toegankelijk moeten zijn. NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door 
NWO zijn gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. 
NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien nodig”. Van onderzoekers wordt 
verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag l iggen aan de 
conclusies van binnen het project gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. 
Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. 
Onderzoekers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan middels de 
datamanagementparagraaf in de onderzoeksaanvraag, en het datamanagementplan na toewijzing. 

1 .  D at a man ag emen t par ag r aaf  

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers worden dus 
gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en 
gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al vóór het tot 
stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling 
later mogelijk te maken. Indien niet alle data voortkomende uit het project openbaar gemaakt kunnen 
worden, bijvoorbeeld om redenen van privacy, ethiek of valorisatie, dient de aanvrager dit beargumenteerd 
kenbaar te maken in de datamanagementparagraaf. 

2 .  D at aman ag e men tp l an  

Na toewijzing van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een 
datamanagementplan. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of 
dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Het datamanagementplan dient voor indiening te zijn 
afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de kennisinstelling waar het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Uiterlijk zes maanden na toewijzing van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend 
bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is 
voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld. 
Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: www.nwo.nl/datamanagement. 

NARCIS 
De start van het onderzoek dient u te melden bij NARCIS (via www.narcis.nl). Dit is de Nederlandse 
onderzoekdatabank van Data Archiving and Networked Services (DANS) van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Op die manier komt er een onderzoeksbeschrijving terecht in de 
databank van NARCIS. Het onderzoek staat binnen vijf werkdagen na aanmelding in NARCIS. Het krijgt daarbij 
een uniek onderzoeknummer (OND-nummer). Daarmee is het bekend voor andere onderzoekers. 
 
 

http://www.nwo.nl/openscience
http://www.nwo.nl/datamanagement
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3.6 Het indienen van een aanvraag 
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC 
zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.  
 
Een aanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn of haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de 
aanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij of zi j dat minimaal een dag voor het indienen aan te 
maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de aanvrager al een account 
bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste 
één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de 
deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 
5.1.2. 
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4 Beoordelingsprocedure 
In dit hoofdstuk staat eerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.1). Vervolgens ziet u in 
paragraaf 4.2 aan welke criteria de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst. 
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de 
NWO-code omgang met persoonlijke belangen van toepassing (www.nwo.nl/code).  
 

4.1 Procedure 
Als eerste stap in de beoordelingsprocedure toetst het NRO of de aanvraag ontvankelijk is. Alleen dan kan het 
NRO uw aanvraag in behandeling nemen. Daarbij controleren we of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden 
die in hoofdstuk 3 van deze call for proposals staan (zie ook paragraaf 4.2 over de ontvankelijkheidscriteria). 
 
De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld. Deze wordt dus niet meegewogen in de 
beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. De beoordelingscommissie kan wel advies geven over de 
datamanagementparagraaf. Als u subsidie toegekend krijgt, moet u de paragraaf uitwerken in een 
datamanagementplan. In dat plan kan u het advies van de commissie verwerken. 
 
Als uw aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt de beoordelingscommissie uw aanvraag. De 
beoordelingscommissie adviseert de NRO Programmaraad over het al dan niet toewijzen van de aanvraag. Uw 
aanvraag ontvangt daarbij een kwalificatie, die u ontvangt bij het besluit over al dan niet toewijzen van 
subsidie.  
 
Uw aanvraag krijgt een van de volgende kwalificaties: 

− excellent; 
− zeer goed; 
− goed; 
− ontoereikend; 

 
Meer informatie over de kwalificaties vindt u op: http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
Om voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag als geheel ten minste de 
kwalificatie goed te krijgen. 

 
In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met volledige aanvragen.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:  

− Indiening van aanvragen 
− In behandeling nemen van aanvragen  
− Preadvisering beoordelingscommissie 
− Interviews door de beoordelingscommissie 
− Beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming NRO Programmaraad 

 
Gelet op de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise en de geringe omvang van de subsidie maakt 
het NRO gebruik van de mogelijkheid die genoemd wordt in artikel 2.2.4 van de NWO Subsidieregeling 2017, 
om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.  
 

http://www.nwo.nl/code
http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Een PostDoc-VO-beurs is persoonsgebonden en vraagt om een sterke motivatie van de aanvrager om het 
docentschap met een onderzoekstraject te combineren. Op grond hiervan is besloten interviews te houden 
met de aanvragers. Deze mogelijkheid volgt uit artikel 2.2.6. van de NWO Subsidieregeling 2017. 
 
Indien van toepassing kunnen aanvragers een beroep doen op de Tegemoetkomingsregeling kinderverlof. 

I n d i en i n g  van  aan vr ag en   

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze 
subsidieronde. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de 
werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de richtlijnen voor het maximale aantal 
woorden en pagina’s.  
 
Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen. Na ontvangst van 
de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.  

I n  b eh an d el i n g n emen  v an d e a anv r agen  

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag hebt ingediend, hoort u of het NRO uw aanvraag in behandeling neemt. 
Het NRO-secretariaat bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de 
ontvankelijkheidscriteria in paragraaf 4.2.1). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan het NRO deze in 
behandeling nemen. 

P r e ad vi s er i n g b eo or d el i n gs c ommi s s i e 

Alle aanvragen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan (enkele) leden van de beoordelingscommissie 
(de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het 
voorstel. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2.2). 
Daarnaast geven de preadviseurs voor elk hoofdcriterium een score. De preadviseurs mogen geen 
persoonlijke belangen hebben bij de aanvragen waarover zij adviseren. 

I n t er vi ews  

Als aanvrager ontvangt u vervolgens de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag. U hebt daarna 
minimaal vijf werkdagen de gelegenheid om u op uw interview voor te bereiden. Het interview biedt u de 
kans om een weerwoord te formuleren op de commentaren uit de preadviezen. Mocht de teneur van de 
preadviezen overwegend negatief zijn, dan kunt u de aanvraag eenvoudig terugtrekken. De kans op een 
positieve beoordeling is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen. Mocht u 
besluiten de aanvraag terug te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het NRO te melden en 
de aanvraag in ISAAC in te trekken.  

B e o o r d el i ng  do or  d e b eo or de l i ng s co mmi s s ie   

De aanvragen, preadviezen en het interview fungeren als startpunt voor de bespreking door de 
beoordelingscommissie. De NRO Programmaraad stelt deze beoordelingscommissie in op basis van expertise. 
Voor de beoordelingscommissie geldt de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’. De commissie stelt naar 
aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op voor de NRO Programmaraad over de kwaliteit en 
prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Voorstellen dienen als geheel 
ten minste de kwalificatie goed krijgen om in aanmerking te komen voor financiering.  
 

https://www.nwo.nl/financiering/tegemoetkomingsregelingen
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De  kwalificaties komen tot stand op basis van scores per criterium volgens de NWO scoretabel (op een schaal 
van 1 tot 9, waarbij ‘1’ excellent is en ‘9’ zeer matig). Indien na beoordeling blijkt dat twee of meer aanvragen 
met dezelfde gewogen totaalscore (twee decimalen achter de komma) gelijk eindigen, en deze aanvragen 
bevinden zich op de grens van toewijzing binnen het subsidieplafond, dan zal de aanvraag die de hoogste 
score heeft behaald op het criterium ‘kwaliteit van de aanvraag’ als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen 
gelijk eindigen bepaalt de commissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de rangorde 
(art. 2.2.7. l id 3 sub a, onderdeel iv NWO Subsidieregeling 2017). Mochten de stemmen staken dan zal het 
NRO door middel van een door een notaris uit te voeren loting de prioritering vaststellen. 

B e s l u i tvo r mi n g d oo r  de  N R O P r og r amm ar aad  

Tot slot toetst de NRO Programmaraad het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt zij de 
definitieve kwalificaties vast en besluit hij welke aanvragen worden toegewezen.  
 
Naar verwachting kunnen er tussen de zeven en elf voorstellen toegewezen worden binnen het 
subsidieplafond. 
 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen besluiten in de subsidieronde PostDoc-VO 2021 staan de 
geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

T i j d pad  b eo or d el i n gs p ro ced u r e 

Tijdpad 
19 januari 2021 
23 februari 2021 

Fase in de beoordelingsprocedure 
Aanvragers maken hun intentie tot indienen kenbaar bij het NRO (niet verplicht) 
Deadline indiening aanvragen  

Maart 2021 Preadvisering door beoordelingscommissie 
Eind maart 2021 Aanvragers ontvangen de preadviezen ter voorbereiding op hun interview 
April  2021 Interviews met aanvragers en vergadering beoordelingscommissie  
Mei 2021  Besluitvorming door NRO Programmaraad 
Mei 2021 Het NRO informeert de aanvragers over het besluit 

 
 

4.2 Criteria 

F o r me l e o nt van kel i j khe i ds c r i te r i a  

Het NRO neemt uw aanvraag alleen in behandeling als deze voldoet aan een aantal formele voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn:  

− de aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen in paragraaf 3.1 voldoet;  
− het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens 

de instructies ingevuld;  
− de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de aanvrager;  
− de aanvraag is op tijd ontvangen; 
− de aanvraag is in het Nederlands of Engels opgesteld; 
− de periode waarover u subsidie aanvraagt is twee of drie jaar. 

 
Het NRO toetst uw aanvraag eerst op deze voorwaarden. Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, wordt deze 
toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar 
te zijn om eventuele wijzigingen door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria. 
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I n h o u de l i j ke b eoo r de l i ng s cr i t er i a   

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de 
volgende criteria:  

 
1. Kwaliteit van de aanvraag (40%) 
2. Relevantie van de aanvraag (40%) 
3. Motivatie en CV aanvrager (20%) 

 
De criteria hebben de volgende onderliggende onderdelen.  
1. Kwaliteit van de aanvraag (40%) 

a. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 Is de centrale probleemstelling helder beschreven en wordt deze probleemstelling 

gekoppeld aan het bèta- en/of techniekcurriculum?  
 Is de probleemstelling helder uitgewerkt in onderzoeksvragen en – voor zover van 

toepassing – in een conceptueel model en/of hypothesen?  
b. Haalbaarheid 

 Is de expertise van de genoemde begeleider relevant voor het onderzoek en er is 
mogelijkheid tot inbedding in een relevante onderzoeksgroep? 

 Is de aangevraagde looptijd (twee of drie jaar) passend en haalbaar gezien het plan van 
aanpak? 

 Worden mogelijke risicofactoren in de uitvoering van het onderzoek genoemd? 
 Is er bij het uitwerken van het plan van aanpak rekening gehouden met de 

gecombineerde werklast van onderzoek doen en lesgeven? 
 Is er bij het uitwerken van het plan van aanpak rekening gehouden met de 

trainingsbehoeften van de kandidaat? 
c. Opzet en methoden 

 Zijn de voorgestelde methoden en technieken, in het l icht van de huidige kennis en 
ervaring van de kandidaat, doelmatig en geschikt om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden? 

 Is de gekozen onderzoeksopzet voldoende gemotiveerd en is de fasering adequaat? 
 

2. Relevantie van de aanvraag (40%) 
a. Relevantie voor de schoolpraktijk 

 Is het onderzoek relevant voor vragen en problemen waarmee onderwijsprofessionals 
in het vo en/of mbo geconfronteerd worden? 

 In hoeverre geeft de aanvraag blijk van een ervaren relevantie van het onderzoek door 
collega’s in directe schoolomgeving en/of de schoolleiding van de school waarop de 
kandidaat werkzaam is? 

 Geeft het voorstel aan hoe de opbrengsten inzetbaar zullen zijn in de directe 
schoolomgeving van de kandidaat? 

 Voorziet het voorstel in hoe de beoogde opbrengsten gedeeld kunnen worden onder 
het docentenveld en in het netwerk docent en begeleider? 

b. Wetenschappelijke relevantie 
 Verdienen de keuze en uitwerking van de probleemstelling en/of de theoretische 

uitwerking en/of methodologie de kwalificatie origineel en vernieuwend?  
 In welke mate en op welke wijze is het onderzoek theoretisch en/of methodisch en/of 

in descriptief opzicht van belang? 
 

3. Motivatie en CV aanvrager (20%) 
 Heeft de aanvrager een gepaste motivatie om praktijkrelevant onderzoek te doen? 
 Geeft de aanvrager blijk van een wetenschappelijke attitude? 
 Heeft de aanvrager een gepaste motivatie om onderzoek te combineren met lesgeven? 



13 

Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / PostDoc-VO 2021 

 Geeft de aanvrager blijk van een relevant academisch profiel in het CV (hierbij kan 
onder andere gekeken worden naar promotieonderzoek, genoemde opleidingen, 
keuzevakken, deelname aan onderzoeksprojecten, prijzen en eerder verkregen 
beurzen)? 

 Heeft de aanvrager (overige) relevante ervaring voor het uitvoeren van het 
voorgestelde onderzoek? 

 
De aanvraag als geheel dient ten minste een kwalificatie ‘goed’ te ontvangen om in aanmerking te komen voor 
subsidietoewijzing. 
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5 Contact en overige informatie 
 

5.1 Contact 
 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over PostDoc-VO 2021 en deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Beleidsmedewerkers 
 
Claudia Hartman 
T: 070 349 41 57, E: opro@nro.nl  
 
Sophie Brolsma 
T: 070 349 43 64, E: opro@nro.nl  

 
Secretariaat  

 
Suzanne de Vrij 
T: 070 344 05 14, E: opro@nro.nl  
 
Anne Blokland 
T: 070 349 4191, E: opro@nro.nl 
 
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 
Op www.isaac.nwo.nl/help vindt u een pdf van de ISAAC-handleiding. In dit document staat algemene 
informatie over het gebruik van ISAAC en specifieke informatie voor aanvragers, referenten, commissieleden 
en projectleiders. Lees altijd eerst deze handleiding, voordat u de helpdesk om raad vraagt.  
 
Hebt u toch technische vragen over het gebruik van ISAAC? Neem dan contact op met een medewerker van 
de ISAAC-helpdesk. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op 
telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 
dit nummer. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee 
werkdagen een reactie. 

5.2 Overige informatie 
Het NRO verwerkt gegevens van aanvragers conform de NWO privacyverklaring.  
 
Na afronding van de subsidieronde zal het NRO aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de 
procedure.   
 
 
 
 

mailto:opro@nro.nl
mailto:opro@nro.nl
mailto:opro@nro.nl
mailto:opro@nro.nl
http://www.isaac.nwo.nl/help
https://www.isaac.nwo.nl/documents/10180/38112/Handleiding_Externen+NL_20151117def.pdf/1f6da38b-7268-4fc4-8a0b-5097476a15d5
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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